
  درس سوم:انقالب های قرون جدیددرس سوم:انقالب های قرون جدید

  انقالب کبیر فرانسهانقالب کبیر فرانسه  --33انقالب صنعتی انگلستانانقالب صنعتی انگلستان  --22انقالب استقالل آمریکاانقالب استقالل آمریکا  --11رن هیجدهم میالدی:رن هیجدهم میالدی:سه انقالب مهم در قسه انقالب مهم در ق

  انقالب استقالل آمریکاانقالب استقالل آمریکا  --11

  علل مهاجرت به آمریکا: علل مهاجرت به آمریکا: 

  وجود ثروت)طال( و مکنت در آمریکاوجود ثروت)طال( و مکنت در آمریکا  --11

  محدودیت های مذهبی در اروپامحدودیت های مذهبی در اروپا  --22

  جنگ های داخلی در اروپاجنگ های داخلی در اروپا    --33

بودند که در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجر نشین در بخشی به نام بودند که در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجر نشین در بخشی به نام بیش ترین مهاجرین انگلیسی ها بیش ترین مهاجرین انگلیسی ها 

  نیوانگلند)انگلستان نو(  تشکیل دادند.نیوانگلند)انگلستان نو(  تشکیل دادند.

دولت انگلستان  مناطق تحت سلطه خود را به صورت مرکز تولیدات کشاورزی و نیز محلی برای فروش محصوالت خود دولت انگلستان  مناطق تحت سلطه خود را به صورت مرکز تولیدات کشاورزی و نیز محلی برای فروش محصوالت خود 

ضات  مهاجر نشین ها را بر انگیخت ، فرانسه هم که در ضات  مهاجر نشین ها را بر انگیخت ، فرانسه هم که در درآورده بود . در این جریان وضع مالیات های تازه اعترادرآورده بود . در این جریان وضع مالیات های تازه اعترا

جنگ با انگلستان شکست خورده بود به مهاجر نشین ها کمک می کرد. سرانجام مهاجر نشین ها به رهبری جرج جنگ با انگلستان شکست خورده بود به مهاجر نشین ها کمک می کرد. سرانجام مهاجر نشین ها به رهبری جرج 

میالدی( جرج میالدی( جرج 17711771واشنگتن نیروهای انگلیسی را شکست داده نام سرزمین خود را ایاالت متحده نام نهادند.)واشنگتن نیروهای انگلیسی را شکست داده نام سرزمین خود را ایاالت متحده نام نهادند.)

  ین رئیس جمهور امریکا شد.ین رئیس جمهور امریکا شد.واشنگتن نیز نخسواشنگتن نیز نخس

 

  *انقالب صنعتی*انقالب صنعتی

می باشد ابتدا در انگلستان شروع شد و با می باشد ابتدا در انگلستان شروع شد و با     استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انساناستفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسانانقالب صنعتی که به معنای انقالب صنعتی که به معنای 

  اختراع ماشین بخار  سرعت آن بیشتر شد .اختراع ماشین بخار  سرعت آن بیشتر شد .

  نیاز کشورهای اروپایی با صنعتی شدن :نیاز کشورهای اروپایی با صنعتی شدن :

  نیروی متخصصنیروی متخصص  --44سرمایه مادی فراوانسرمایه مادی فراوان  --33ارزانارزان  نیروی انسانینیروی انسانی  --22منابع  طبیعی کافیمنابع  طبیعی کافی  --11

  بازار فروشبازار فروش  --11حمایت دولتحمایت دولت  --55

  اجتماعی در نتیجه انقالب صنعتی:اجتماعی در نتیجه انقالب صنعتی:  ––ظهور دو پدیده اقتصادی ظهور دو پدیده اقتصادی 

  توسعه استعمار و غارت ملل آسیایی و آفریقایی )در خارج(توسعه استعمار و غارت ملل آسیایی و آفریقایی )در خارج(  --11

  افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران ) در داخل(افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران ) در داخل(  --22

  عتی در انگلستان :عتی در انگلستان :زمینه های ایجاد انقالب صنزمینه های ایجاد انقالب صن

  ذوب آهنذوب آهن  --33زغال سنگزغال سنگ  --22بافندگیبافندگی  --11

  پی آمدهای انقالب صنعتیپی آمدهای انقالب صنعتی

  جایگزینی کارخانه ها با دودکش های بلند و دود غلیظ بجای دهکده های سرسبزجایگزینی کارخانه ها با دودکش های بلند و دود غلیظ بجای دهکده های سرسبز  --11

  ایجاد  کوه های زغال و فضوالت  صنعتیایجاد  کوه های زغال و فضوالت  صنعتی  --22

  بوجود آمدن شهرهای صنعتی بدون حساب و نقشهبوجود آمدن شهرهای صنعتی بدون حساب و نقشه  --33

  صنعتیصنعتیزشت و کثیف بودن شهرهای زشت و کثیف بودن شهرهای   --44

  بیکاری تعداد زیادی از کارگران بخاطر استفاده از ماشین بیکاری تعداد زیادی از کارگران بخاطر استفاده از ماشین   --55

  از بین رفتن صنایع دستی و کارگاههای کوچکاز بین رفتن صنایع دستی و کارگاههای کوچک  --11

  )اما کرسنگی حافظ کارخانه ها بود.()اما کرسنگی حافظ کارخانه ها بود.(

 



  انقالب  فرانسه:جامعه ی فرانسه در آستانه ی انقالب :انقالب  فرانسه:جامعه ی فرانسه در آستانه ی انقالب :

)اقلیتی اندک ولی منابع اصلی قدرت و ثروت را )اقلیتی اندک ولی منابع اصلی قدرت و ثروت را طبقه ی ممتاز: شامل اشراف و نجبای درباری و روحانیون عالی رتبه. طبقه ی ممتاز: شامل اشراف و نجبای درباری و روحانیون عالی رتبه.   --11

  در دست داشتند(در دست داشتند(

طبقه ی  متوسط: عمدتاً  شهرنشین  اینان به تجارت ، وکالت ، نویسندگی و صنعت اشتغال داشتند.)ناراضی از نظام طبقه ی  متوسط: عمدتاً  شهرنشین  اینان به تجارت ، وکالت ، نویسندگی و صنعت اشتغال داشتند.)ناراضی از نظام   --22

  سلطنت استبدادی(سلطنت استبدادی(

ی بودند.)نیروی اصلی کار و تولید  ی بودند.)نیروی اصلی کار و تولید  طبقه ی  سوم: مرکب  از دهقانیان فقیر  و طبقه در حال ظهور یعنی کارگران صنعتطبقه ی  سوم: مرکب  از دهقانیان فقیر  و طبقه در حال ظهور یعنی کارگران صنعت  --33

  ولی فقیر ترین مردم بودند(ولی فقیر ترین مردم بودند(

  علل انقالب فرانسهعلل انقالب فرانسه

  م. با انگلستان م. با انگلستان   1111و و   1717جنگ های دو قرن جنگ های دو قرن   --11

  تجمالت و اسراف شاه و دربارتجمالت و اسراف شاه و دربار  --22

  مداخله فرانسه در جنگ های  استقالل آمریکامداخله فرانسه در جنگ های  استقالل آمریکا    --33

  بیدادگریهای مالیاتیبیدادگریهای مالیاتی  --44

  روزهای انقالبروزهای انقالباحزاب گروه های سیاسی فرانسه در نخستین احزاب گروه های سیاسی فرانسه در نخستین 

  سلطنت طلبان : خواهان پا برجایی لویی شانزدهم بودند.سلطنت طلبان : خواهان پا برجایی لویی شانزدهم بودند.    --11

  اعتدالیون: استقرار حکومت مشروطه سلطنتی)مانند انگلستان(اعتدالیون: استقرار حکومت مشروطه سلطنتی)مانند انگلستان(  --22

جمهوری خواهان اعتدالی)ژیروندها(:}اعضای آن از والیت ژیروند بودند{ خواهان استقرار مسالمت آمیز حکومت جمهوری خواهان اعتدالی)ژیروندها(:}اعضای آن از والیت ژیروند بودند{ خواهان استقرار مسالمت آمیز حکومت   --33

  شاهی مطلق بودند .شاهی مطلق بودند .جمهوری و برچیده شدن نظام پادجمهوری و برچیده شدن نظام پاد

  جمهوری خواهان  افراطی )ژاکوبن ها(: )در صومعه ژاکوبن در پاریس دور هم جمع می شدند(جمهوری خواهان  افراطی )ژاکوبن ها(: )در صومعه ژاکوبن در پاریس دور هم جمع می شدند(  --44

  

  م لویی شانزدهم را به تسلیم وا داشته  نظام سلطنتی مشروطه برقرار کردند.م لویی شانزدهم را به تسلیم وا داشته  نظام سلطنتی مشروطه برقرار کردند.  17111711آزادی خواهان فرانسه در سال آزادی خواهان فرانسه در سال 

سابق ، انقالبیون را بر آن داشت تا ضمن لغو  نظام سلطنتی رژیم سابق ، انقالبیون را بر آن داشت تا ضمن لغو  نظام سلطنتی رژیم اما تالش نافرجام لویی شانزدهم برای بازگرداندن رژیم اما تالش نافرجام لویی شانزدهم برای بازگرداندن رژیم 

  م( در این میان لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگیر و اعدام شدند.م( در این میان لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگیر و اعدام شدند.17121712جمهوری برقرار کنند.)جمهوری برقرار کنند.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


